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УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 8. разред. Питања обухватају градиво редовне и 
додатне наставе 5, 6. и 8. разреда. На крају сваког питања (број у загради) уписан је број 
могућих бодова којима се вреднују одговори. 
 
Тест обавезно попунити хемијском оловком. На текстуална питања одговор је потребно 
написати читко, без прецртавања. Поједини задаци садрже вишеструки избор. Потребно је 
пронаћи тачан или тачне одговоре и заокружити слова које се налазе испред њих. Ако 
заокружите више одговора од траженог броја, задатак се неће признати. Код задатака типа 
допуњавања, захтев је дат у облику непотпупог исказа. Потребно је допунити или завршити 
реченице да би исказ био тачан и јасан. Код неких питања задаци су дати у две колоне. Ваш 
задатак је да повежете, тј. "спарите" податке из колона, тако што ћете читко уписивати слова из 
једне колоне на линије које се налазе испред друге колоне (спаривања стрелицама или 
дописивање неће се вредновати). Код задатака где се тражи да упишете одговоре на линије, 
упишите их јасно и тачно, без накнадног прецртавања и дописивања одговора. 
На директна питања потребно је одговорити кратко и јасно. Прецртавање или накнадно 
дописивање одговора се неће вредновати. 
Време за решавање свих задатака је 90 минута. Уколико завршите раније, тихо и без ометања 
других такмичара можете изаћи из учионице. 
 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задатке предложили: 
мр Марко В. Милошевић  
мсц Горица Станојевић 
мр Милован Миливојевић 
 
Рецензент: др Љиљана Живковић 
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1. Повежите наведена језера са типом процеса којим је настало. 
 
а) Радом ветра    ____ Завојско језеро 
б) Напуштањем  речног корита ____ Обедска бара 
в) Радом ледника   ____ Лудашко језеро 
г) Клизањем земљишта  ____ Власинско језеро 
      ____ Јажиначко језеро 

 (2 х 4 = 8) 
 

2. Заокружите факторе који су утицали на развој Панонског типа насеља. 
 
а) Рељеф 
б) Клима 
в) Државна управа (за време Аустроугарске) 
г) Број становника 
д) Старосна структура становништва 

 (2 х 2 = 4) 
 

3. Следећој групи појмова не припада један. Заокружите га. 
 

АПАТИН    БАЧКА ПАЛАНКА    НОВИ САД    БАЧКА ТОПОЛА   СМЕДЕРЕВО    КЛАДОВО 
 (2) 

 
4. На линији испод сваког питања (а, б и в) написати тачан одговор. 
 
а) Колико европских земаља, чланица ЕУ припада словенској групи народа? 
________________ 
 
б) Колико европских земаља чланица ЕУ има већинско православно становништво? 
 ________________ 
 
в) Колико европских држава је напустило чланство у Европској Унији? 
 ________________ 

 (1 х 3 = 3) 
 
5. Колико националних паркова на територији Србије имају просторе који се налазе изнад 

1600 m надморске висине и наведите их. 
________________________________________________________________________________ 
       
      Да ли на територији тих националних паркова постоје еолски облици рељефа? 
     _________________________ 

 (2 + 1 = 3) 
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6. На графикону испод приказане су просечне месечне суме падавина у Крагујевцу (44° 02’ 
с.г.ш., 20°56’ и.г.д., 185 m н.в.). У питањима под а и б тамним словима су наведени појмови 
од којих је један тачан, а један нетачан. У свакој тврдњи (исказу) заокружите појам који је 
тачан. 

 

 
 
а) Према дијаграму расподеле месечних сума падавина у Крагујевцу највише падавина се 

излучи крајем јесени и почетком зиме / крајем пролећа и почетком лета. 
 
б) Према дијаграму закључује се да је у Крагујевцу заступљена варијанта континенталног / 

маритимног кишног режима. 
 (1 х 2 =  2) 

 
7. У датим реченицама, тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а један 

нетачан. У свакој реченици заокружите појам који је тачан. 
 
а) Густина насељености у југоисточној Србији је испод / изнад просека за Србију. 
б) Мађари / Бошњаци су најбројнија мањинска етничка група у Србији. 
в) Старосна пирамида становника Србије има највећу ширину у основи / средини. 
г) У структури запослених по секторима делатности у Србији више је запослених у 

пољопривреди / услугама. 
д) Махала је део збијеног / разбијеног типа насеља.  

 (2 х 5 = 10) 
 

8. Поред следећих тврдњи, упишите слово Т ако су тачне, а слово Н ако нису тачне. 
 
а) У погледу резерви угља, на простору Србије најзаступљенији су угљеви са највећом 

енергетском вредношћу.____ 
б) На простору Старе планине постоје налазишта каменог угља.____ 
в) У структури укупне годишње производње електричне енеригије у Србији доминантно 

учествују хидроелектране. ____ 
г) Насеље Ново Брдо настало је захваљујући развоју пољопривреде. ____ 
д) У Србији,  челик се производи у Смедереву.____ 
 

 (2 х 5 = 10) 
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9. Заокружите тачан одговор. 
Земљотреси на простору Копаоника настају као последица: 
 
а) Подвлачења Северноамеричке под Евроазијску плочу 
б) Сударања Индијске плоче и Евроазијске плоче 
в) Подвлачења Афричке плоче под Евроазијску плочу 
г) Сударања Арабијске и Евроазијске плоче 

 (2) 
 
10. На скицама А, Б и В приказани су процеси настанка одређених типова стена.  
Заокружите скицу на којој је приказан настанак типа стена у којој је изграђена Церемошња. 
 

 
 (2) 

 
11. Растојање између Београда и Брисела на карти размере 1:15.000.000 је 9,3 cm.   
Израчунајте колико је растојање између ова два града у природи. 
__________________________________________________________________________________ 

 (2) 
 

12. После града Београда, који је највећи град на десној обали Дунава у Србији?  
_______________________________________ 

 (2) 
 
13. Одговорите на следећа питања. 
 
Ако кренете аутомобилом из Владичиног Хана према граничном прелазу Стрезимировци: 
а) Проћићете поред ког већег језера? ____________________________ 
б) Ако пређете гранични прелаз у коју државу ћете ући? __________________________ 

 (1 + 1 = 2) 
 

14. Повежите општине са етничко већинским становништвом. 
 
а) Тутин    ____ Румуни 
б) Димитровград   ____ Албанци 
в) Ковачица    ____ Бугари 
г) Прешево    ____ Бошњаци 
     ____ Словаци 

 (1 х 4 = 4) 
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15. У којој од суседних држава живи највећи број Срба? 

 (2) 

16. Заокружите тачан одговор. 

д западних обала Европе према унутрашњости континента количина падавина се  

 
 (2) 

Укупан број бодова: 60
 

ПРАКТИЧНА ВЕЖБА 

Одговарајућим картографским знацима и кар рафским методама, на немој карти уцртајте 

1. Рашка (насеље) 

е) 

(река) 
 

ка) 

к 

илешева 
Укупан број бодова:  40 

 

акмичар је на тесту освојио __________ бодова 

ланови комисије: 
_______ 

 

_____________________________________ 

 

 
О
а) смањује 
б) повећава

 
 

 

 
тог

наведене географске објекте. Сваки појам има вредност од 2 бода. Бодује се правилно 
картографско представљање и локацијска тачност објекта.  

2. Рујан планина 
3. Штрпце (насељ
4. Голубац 
5. Тамнава 
6. Нови Сланкамен
7. Сијаринска бања 
8. Драговиштица 
9. Столови пл. 
10.  Лужница (ре
11.  Владичин Хан 
12.  Тупижница 
13.  Бачки брег 
14.  Лепосавић 
15.  Љубовија 
16.  Црни Тимо
17.  ХЕ Ђердап I 
18.  Чик (река) 
19.  Поцерина 
20.  Манастир М

 
Т
 
Ч
1) ______________
2) _____________________ 
3) _____________________ 


